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Habang ikaw ay nagtratrabaho ay 
makakakuha ka pa rin ng mga benepisyo 

ng Social Security sa pagreretiro o mga 
benepisyo para sa mga nabiyudo/nabiyuda at 
na-ulila. Ngunit kung ikaw ay mas bata kaysa 
sa edad ng buong pagreretiro at kumikita 
ka nang mas malaki kaysa sa ilang mga 
takdang halaga, ang iyong mga benepisyo ay 
mababawasan.  Ngunit mahalagang tandaan 
na kahit na may pagbabawas sa benepisyo, 
ang mga ito ay hindi talaga nawawala. 
Ang iyong benepisyo ay tataas sa iyong 
edad ng buong pagreretiro upang makuha 
ang mga benepisyong na-withhold dahil 
sa mga kinita dati. (Ang mga asawa o mga 
nabiyudo/nabiyuda na tumatanggap ng mga 
benepisyo dahil sila ay may menor-de-edad 
o may kapansanan na mga anak sa kanilang 
pangangalaga ay hindi tatanggap ng mas 
maraming benepisyo sa kanilang edad ng 
buong pagreretiro kung ang kanilang mga 
benepisyo ay na-withhold dahil sa trabaho.) 

PAUNAWA: Ibang mga alituntunin 
ang umaaplay kung ikaw ay tumatanggap 
ng mga benepisyo ng Social Security para 
sa kapansanan o mga pagbabayad ng 
Supplemental Security Income. Kung gayon 
ay dapat mong iulat sa Social Security 
ang lahat ng mga kinikita. At iba rin ang 
mga alituntuning umaaplay kung ikaw ay 
nagtratrabaho sa labas ng Estados Unidos. 
Kontakin kami  kung ikaw ay nagtratrabaho (o 
nagpaplanong magtrabaho) sa labas ng bansa. 
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Magkano ang maaari mong 
kitain at makakuha pa rin ng 
mga benepisyo? 

Kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng 
ika-2 ng Enero 1942 at ika-1 ng Enero 1943, 
ang iyong edad ng buong pagreretiro para sa 
mga benepisyo ng insurance sa pagreretiro ay 
65 taong gulang at 10 buwan. Kung ikaw ay 
ipinanganak sa pagitan ng ika-2 ng Enero 1943 
at ika-1 ng Enero 1955, ang iyong  edad ng 
buong pagreretiro ay 66. Kung nagtratrabaho 
ka at ikaw ay nasa edad ng buong pagreretiro 
o mas matanda, maaari mong makuha ang 
lahat ng iyong mga benepisyo, gaano man ang 
iyong kinikita. Kung ikaw ay mas bata sa edad 
ng buong pagreretiro, may limit sa kalakihan 
ng maaari mong kitain at makakuha pa rin ng 
mga buong benepisyo sa Social Security. Kung 
ikaw ay mas bata sa edad ng buong pagreretiro 
sa buong 2008, dapat kaming magbawas ng $1 
mula sa iyong mga benepisyo para sa bawat $2 
na kinita mo lampas ng $13,560. 

Kung ikaw ay umabot sa edad ng buong 
pagreretiro sa 2008, dapat kaming magbawas 
ng $1 mula sa iyong mga benepisyo para sa 
bawat $3 na kinita mo lampas ng $36,120 
hanggang sa buwan na ikaw ay umabot sa edad 
ng buong pagreretiro. 
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Ipinapakita ng mga halimbawang 
ito kung paano ka maaapektohan ng 
mga alituntunin: 

Sabihin natin na nagsimula kang tumanggap 
ng mga benepisyo sa Social Security sa edad 
na 62 sa Enero 2008 at ang iyong bayad ay 
$600 bawat buwan ($7,200 para sa taon). Sa 
taong iyon, ikaw ay nagtrabaho at kumita ng 
$20,480 ($6,920 lampas ng $13,560 limit). 
Magwi-withhold kami ng $3,460 ng iyong 
mga benepisyo sa Social Security ($1 para sa 
bawat $2 na kinita mo lampas ng limit). Upang 
gawin ito, iwi-withhold namin ang lahat ng 
mga pagbabayad sa benepisyo mula Enero 
2008 hanggang Hunyo 2008. Simula sa Hulyo 
2008, matatanggap mo ang iyong $600 na 
benepisyo at ang halagang ito ay ibabayad sa 
iyo bawat buwan hanggang sa katapusan ng 
taon. Sa Enero 2009, babayaran ka namin ng 
karagdagang $140 na ibinawas namin noong 
Hunyo 2008.

O kaya’y sabihin nating ikaw ay wala pa sa 
edad ng buong pagreretiro, ngunit umabot ng 
edad ng buong pagreretiro sa Nobyembre 2008. 
Kumita ka ng $37,680 sa 10 buwan mula Enero 
hanggang Oktubre. Sa panahong ito, magwi-
withhold kami ng $520 ($1 para sa bawat $3 na 
kinita mo lampas ng $36,120 na limit). Upang 
gawin ito, hindi naming ibibigay sa iyo ang 
iyong unang tseke ng taon. Simula sa Pebrero 
2008, matatanggap mo ang iyong $600 na 
benepisyo, at ang halagang ito ay ibabayad sa 
iyo bawat buwan hanggang sa katapusan ng 
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taon. Ibabayad namin sa iyo ang natitirang $80 
dolyar sa Enero 2009. 

Ang iyong mga kinikita at ang 
iyong mga benepisyo – magkano 
ang makukuha mo?
Bibigyan ka ng sumusunod na talangguhit ng 

ideya kung magkano ang matatanggap mong 
mga benepisyo sa Social Security para sa 2008, 
batay sa iyong mga buwanang benepisyo at 
tinantiyang kikitain.

Para sa mga táong mas bata sa edad ng buong 
pagreretiro sa buong taon
Kung ang 
iyong 
buwanang 
benepisyo 
sa Social 
Security ay

At ang kita mo ay
Tatanggap 
ka ng mga 

taunang 
benepisyo na

$700 $13,560 o mas mababa $8,400

$700 $15,000 $7,680

$700 $20,000 $5,180

$900 $13,560 o mas mababa $10,800

$900 $15,000 $10,080

$900 $20,000 $7,010

$1,100 $13,560 o mas mababa $13,200

$1,100 $15,000 $12,480

$1,100 $20,000 $9,980



Anong kita ang sinasama…at 
kailan namin ito sinasama?

Kung nagtratrabaho ka para sa ibang tao, ang 
sinasahod mo lamang ang isasama sa pagkuwenta 
ng mga limit ng Social Security sa kita. Kung 
ikaw ay nasa sariling empleyo, isasama lamang 
namin ang iyong mga netong kita mula sa sariling 
empleyo. Hindi namin isasama ang kita tulad ng 
ibang mga benepisyo sa pamahalaan, mga kita sa 
pamumuhunan, interes, mga pensiyon, annuities 
at capital gains. 

Kung sumasahod ka, ang kita ay isasama 
kapag ito ay kinita, hindi kapag ito’y binayaran. 
Kung mayroon kang kita na kinita mo sa isang 
taon, ngunit ang bayad ay ibinigay sa susunod 
na taon, hindi ito dapat isama bilang mga kita 
para sa taong natanggap mo ito. Ang ilang  
mga halimbawa ay ang naipong sick pay  
(bayad habang may sakit) o bayad sa bakasyon 
at mga bonus. 

Kung ikaw ay nasa sariling empleyo, ang kita 
ay isinasama kapag natanggap mo ito—hindi 
kapag kinita mo ito—maliban kung binayaran ito 
sa taon pagkatapos mo naging karapat-dapat sa 
Social Security at kinita mo ito bago ka naging 
karapat-dapat. 

Natatanging alituntunin para sa 
unang taong nagretiro ka

Minsan, ang mga taong nagreretiro sa 
kalagitnaan ng taon ay kumita na ng higit pa 
sa taunang limit sa mga kita. Iyon ang dahilan 
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kung bakit may natatanging alituntunin 
na aaplay sa mga kita para sa isang taon, 
karaniwan ang unang taon ng pagreretiro. 
Sa ilalim ng alituntuning ito, makukuha mo 
ang buong tseke ng Social Security para sa 
anumang buong buwan na ikaw ay retirado, 
anuman ang iyong mga taunang kita. 

Sa 2008, ang isang tao na wala pa sa edad 
ng buong pagreretiro ay tinuturing na retirado 
kung ang mga buwanang kita ay $1,130 o 
mas mababa. Halimbawa, si John Smith ay 
magreretiro sa edad na 62 sa ika-30 ng Oktubre 
2008. Kikita siya ng $45,000 hanggang sa 
buong Oktubre. 

Kumuha siya ng part-time na trabaho simula 
ng Nobyembre, at kumikita ng $500 bawat 
buwan. Bagama’t ang kanyang mga kita para 
sa taon ay higit na lumampas ng 2008 na limit 
para sa bawat taon ($13,560), tatanggap siya ng 
bayad ng Social Security para sa Nobyembre at 
Disyembre. Ito’y dahil ang kanyang mga kita 
sa mga buwang iyon ay $1,130 o mas mababâ, 
na siyang buwanang limit para sa mga taong 
mas bata sa edad ng buong pagreretiro. Kung 
kumita si Mr. Smith ng higit sa $1,130 sa 
alinman sa mga buwang iyon (Nobyembre o 
Disyembre), hindi siya tatanggap ng benepisyo 
para sa buwang iyon. Simula sa 2009, ang mga 
limit bawat taon lamang ang aaplay sa kanya. 

At kung ikaw ay nagsasariling empleyo, 
titingnan namin kung gaano karami ang 
trabahong ginagawa mo sa iyong negosyo 
upang malaman kung ikaw ay retirado. Ang 
isang paraan ay ang tingnan ang dami ng 
panahong ginugugol mo sa pagtratrabaho. Sa 
pangkalahatan, kung nagtrabaho ka ng higit 
sa 45 oras bawat buwan sa sariling empleyo, 
hindi ka retirado; kung nagtrabaho ka ng wala 
pang 15 oras bawat buwan, ikaw ay retirado. 
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Kung nagtrabaho ka mula 15 hanggang 45 oras 
bawat buwan, hindi ka ituturing na retirado 
kung ito’y sa isang trabaho na nangangailangan 
ng maraming kasanayan o kung ikaw ay 
namamahala ng malaki-laking negosyo.

Dapat mo bang iulat ang mga 
pagbabago sa iyong mga kita?

Isinaayos namin ang halaga ng iyong mga 
benepisyo sa Social Security sa 2008 batay sa 
sinabi mo sa amin na kikitain mo sa taong ito. 
Kung sa palagay mo’y ang iyong mga kita para 
sa 2008 ay maiiba sa sinabi mo dati sa amin, 
sabihin mo kaagad sa amin. 

Kung nakakakuha ng mga benepisyo 
ang ibang mga kapamilya batay sa iyong 
trabaho, ang iyong mga kita pagkatapos mo 
magsimulang makakuha ng mga benepisyo 
sa pagreretiro ay maaaring makabawas din 
sa kanilang mga benepisyo. Gayunman, kung 
ang iyong asawa at mga anak ay nakakakuha 
ng mga benepisyo bilang mga kapamilya, ang 
kanilang mga kita ay magkakaroon lamang ng 
epekto sa kanilang mga sariling benepisyo. 

Kung kailangan mo ng tulong upang 
malaman kung ano ang iyong mga kita, 
kontakin kami. Kapag tumawag ka, ihanda mo 
ang iyong numero ng Social Security. 

Makakatanggap ka ba ng mas 
mataaas na buwanang benepisyo sa 
darating na panahon kung ang iyong 
mga benepisyo ay na-withhold dahil 
sa trabaho?

Oo. Kung ang ilan sa iyong mga benepisyo 
sa pagreretiro ay na-withhold dahil sa iyong 
mga kita, ang iyong mga benepisyo ay tataas 
simula ng iyong edad ng buong pagreretiro 
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upang isaalang-alang ang mga buwan kung 
kailan nag-withhold ng mga benepisyo. 

Halimbawa, sabihin natin na kinukuha mo 
ang mga benepisyo sa pagreretiro nang ikaw 
ay naging 62 sa 2007 at ang iyong bayad ay 
$750 bawat buwan. Pagkatapos ay bumalik ka 
sa trabaho at nag-withhold sa iyo ng 12 buwan 
ng mga benepisyo. Kakalkulahin namin muli 
ang iyong benepisyo sa iyong edad ng buong 
pagreretiro na 66 at babayaran ka namin 
ng $800 bawat buwan (sa halaga ng dolyar 
ngayon). Baka rin namang kumita ka nang 
malaki sa pagitan ng 62 at 66 taong gulang 
at sa gayon ay mawi-withhold ang lahat ng 
mga benepisyo sa mga táong iyon. Sa gayon, 
babayaran ka namin ng $1,000 bawat buwan 
simula sa edad na 66.

Mayroon pa bang ibang mga 
paraan kung paano maitataas ng 
trabaho ang iyong mga benepisyo?

Oo. Bawat taon ay nirerebyu naming ang 
mga rekord para sa lahat ng mga tumatanggap 
ng Social Security na nagtratrabaho. Kung 
ang iyong pinakahuling taon ng mga kita 
ay lumalabas na isa sa iyong pinakamataas 
na mga taon, kakalkulahin namin muli ang 
iyong mga benepisyo at ibabayad namin sa 
iyo ang anumang nararapat na dagdag. Ito ay 
isang awtomatikong proseso at karaniwang 
kinokompleto sa Oktubre ng sumusunod na 
taon. Halimbawa, sa Oktubre 2008, dapat kang 
makakuha ng dagdag para sa iyong mga kita 
para sa 2007 kung pinataas ng mga kitang iyon 
ang iyong benepisyo. Ang dagdag ay magiging 
retroaktibo sa Enero 2008. 



Pagkontak sa Social Security
Para sa karagdagang impormasyon at 

upang matagpuan ang kopya ng aming mga 
publikasyon, bisitahin ang aming website sa 
www.socialsecurity.gov o tumawag ng libre 
sa 1-800-772-1213 (para sa mga bingi o may 
kahirapan sa pandinig, tawagan ang aming TTY 
na numero sa 1-800-325-0778). Itinuturing 
naming lihim ang lahat ng mga tawag. 
Masasagot namin ang detalyadong katanungan 
magmula sa oras na alas-7 ng umaga hanggang 
sa alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. 
Makapag-bibigay kami ng impormasyon sa 
pamamagitan ng aming automated na serbisyo 
ng telepono 24 oras araw-araw.

Kung kailangan mo ng tagapagsalin sa 
pag-aasikaso ng iyong gawain sa Social 
Security, may nakalaan kaming serbisyo dito 
na libre. Tumawag ng libre sa aming numero 
1-800-772-1213, kung ang wika mo ay Tagalog, 
pindutin ang 1 at maghintay hanggang sumagot 
ang isang kinatawan. Ang tagapagsalin ng 
Tagalog ay tatawagin para matulungan ka sa 
iyong tawag. Kung hindi matapos ang gawain 
mo sa telepono, ikukuha ka namin ng tipanan 
para sa lokal na tanggapan ng Social Security at 
aayusin namin na may tagapagsalin ngTagalog 
doon sa oras ng iyong pag-bisita o pagtawag.

Nais din naming siguraduhin na maka-
tatanggap ka ng wasto at magalang na serbisyo. 
Ito ang dahilan kung bakit mayroon kaming 
pangalawang kinatawan ng Social Security na 
nagmo-monitor ng ilang mga tawag sa telepono.

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-10069-TL
How Work Affects Your Benefits (Tagalog)
Enero 2008

www.socialsecurity.gov
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